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 معنى اإليقاع– إيقاع المعنى 

    محمد الصالحي 
 

 : شلكناف للنص الشعريفىناؾ تقطيعا
. لنص الشعري ظاىراؿبنية –ودوره منح شكل ( لكلمة عروضوسعادلعٌت األب)األوؿ عروضي -
 خاللو طلرج من النص ،ي، وىو تقطيع موجود يف وعي الكاتب والقارئقفو– الثاين نربي -

(. 1)لولوج اخلارج النصي 
ىكذا تشتغل داخل القصيدة قوتاف كربياف، وعلا يف صراعهما أو يف احتادىا يبنياف 

 التنظيم اإليقاعي  ضلو قوة توجو،تتجلى قوة إيقاعية (القوة األوىل)يف النزعة األوىل .  القصيدة
يف . أحاسيسنا ادلتدفقة، وتوجو انتباىنا إىل فراغات زمنية متساوية بُت اللحظات اإليقاعية األساس

وقد يكوف صحيحا أف . كل اىتمامو على زلتوى النص (القوة الثانية)حُت يركز النزوع الثاين 
 ادلؤسس على (Interaction)القصيدة يكمن، حتديدا، يف ىذا التفاعل  ادلكوف األشد داللة يف

(. 2)الوظيفة البنائية لإليقاع، وعلى دوره الذي ؼلرؽ مبادئ متوالية أخرى
 والقارئ معا على عرلقد ظلت العالقة بُت مقوؿ اخلطاب الشعري واإلحالة؛ إحالة الشا

 اليت عقدت كالتحدى أىم ادلشا خارج النص، وىو واقع يعرفاف حيثياتو إف قليال أو كثَتا، عٍع واؽ
ة وأججت الصراع بُت التحليلُت؛ اللساين دمن زلاولة القبض على التمفصالت اإليقاعية يف القصي

(. 3) للنص الشعري والسميائي
السميائي فتتفرع بذلك أركاهنا وفالداللة الشعرية متعددة ادلراتب، يتداخل فيها اللغوي 

مانعا إف مكمن الصعوبة يف منح الشعر تعريفا جامعا . (4)مقاميةو ُمعجمية وسياقية :لتصَت ثالثة
الًتكيبية ثابتة، يف حُت تتسم ادلكونات ادلعنوية اليت دتألُ  ىذه -كامن يف كوف خطاطتو العروضية
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، حىت إف حديثا عن كينونة مستقبلية للشعر تبدو دوما أيسر من (5)اخلطاطة بالزئبقية والالثبات 
 مثَتا ىذه ادلسألة؛ مسألة L’Athenaeum   يف شليجل ردوكما أحديث عن كينونة ماضية أو آنية 

الًتكيبية وزئبقية زلتوى ىذه اخلطاطة، منتهيا  إىل القوؿ إف -ثبات خطاطة النص الشعري العروضية
رحلة زمنية ما، ىو أنو الشعر الذي اعترب كذلك يف تلك الفًتة، ـالتعريف العلمي األقصر للشعر يف 

(. 6)بكل ما يشَت إليو ذلك من عنت يف حتديد النص الشعري من غَته  حتديدا مقنعا
ريُت ال يتم وفق تقسيمو العروضي إىل وحدات مقطعية عإف قراءتنا البيت أو السطر الش

 بنياتو الداللية فتختلف القراءة معصرؼ، بل وفق ما تربطو خطاطتو الصوتية من وشائج عميقة 
باختالؼ القراء واختالؼ األزمنة، فتتفاوت بذلك النبور ويتنوع التنغيم وختتلف درجات اإلسراع 

تناسبها ليس واحدا كما واؿ الوقف، ذلك أف انتظاـ التمفصالت اإليقاعية يف النص واإلبطاء وأطو
(. 7)أسلفنا 

قد يسعفنا التقطيع العروضي للنص الشعري يف حتديد اإلطار اإليقاعي العاـ للنص، لكن 
إف دور . اإلطار ذاؾ يبقى من غَت معٌت يف غياب الذات القارئة ذات الشيفرة االشارية ادلعقدة

العروض األساس يتحدد يف تسمية مكونات اإلطار اإليقاعي، فقد يساعد العروض القارئ لتلقي 
 . تأثَتاؽ لكنو قد ؼلفق يف جعلو يتلقى النص بأشد الطر،بيت  أو سطر شعربُت بصورة غَت مغلوطة

 .(8)فريزر . س.كما يقوؿ ج" اللحم والدـ"فالعروض نظاـ خارجي يتكفل القارئ اجليد بتزويده بػ 
 تزداد مهمة القارئ صعوبة عند ادلنعطفات اإليقاعية الكربى حيث يغَت اإليقاع من 

الداللية للنص، وىو ما  يستوجب تغيَت – اسًتاتيجية اشتغالو زلدثا تزحزحا يف اخلطاطة الصوتية 
اس، يف حُت ب الشعر، عند ىذه ادلنعطفات من انحؽر ما يلحزوعادة ما ػُلمل الوزف و. قيتلزاوية اؿ

الوزف دوف تلمس اإليقاع وؿ يح. الداليل-زف الـز للنص الشعري وضامن لتشكلو الصويتوأف اؿ
كلما اضطر النص إىل تغيَت اسًتاتيجية انبنائو، فيحتاج  ادلتلقي إىل فسحة من الزمن حىت يستوي 

 Jacques )يرى جاؾ روبو . مجيعها، يف ىذه النظرةتشًتؾ الشعريات . ادليثاؽ القرائي اجلديد

Roubaud)األسكندري حبر وىو ادلنظر األكرب لل (Alexandrin) أف كمامة (Oeillères) الوزف 
اإليقاع سلتبئ يف النص وموجود فيو، . (9) احلق الفرنسيحالت دوف انبجاس اإليقاع األسكندري

- ماالرميو)قوة وفعال، والشعر الفرنسي، حسب روبو، مل ينتظر ثالثي احلداثة الشعرية الفرنسية 
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 قولة تضيء ما ذىب (Ossip Brik) وللمعلم الشكالين بريك. حىت يصَت موقعا (لوترياموف- رامبو
(. 10) موجود حىت قبل الشعر االياميب(Iambique  ) إذ يرى أف اإليقاع االياميب،إليو روبو

يتخفف الوزف . الوزف، مبعناه اإليقاعي ال العروضي، ال يفرض قراءة واحدة لذات القصيدة
من ىنا وجوب احلديث عن . يف النص ادلوزوف من صرامتو وذلك لطبيعة يف الشعر ال يف الوزف

يتيح اإليقاع للقارئ التصرؼ يف ذات الوزف، فتكوف . اإليقاع الذي ىو تنويع على الوزف الواحد
الداللية وغٌت مرجعيتو واالستعداد النفسي -من ىذا األخَت إيقاعات عدة وفق محولة النص الصوتية

وىو تعدد يتمظهر يف . العروضي ثابت، لكنو مبعناه اإليقاعي متحرؾ ومتعددفالوزف مبعناه . للقارئ
ال مفّر،  ...التنغيم وطوؿ ادلقاطع ودرجة حضور ادلّد والتكرار والتوازي و ومن خالؿ النربالنص 

إذف، أماـ الصعوبات اليت تطرحها تعقيدات ادلكونات الشعرية داخل النص من البحث عن حتديد 
. إيقاع -وزف: لعالقة

توقف نقاد الشعر وعلماء النفس وعلماء اجلماؿ مليا عند ىذه العالقة، فتنوعت 
كما أف يف . لكن األغلبية ترى أف يف الوزف ما غلعلو ميكانيكيا آليا، مقارنة باإليقاع. اجتهاداهتم

 حركة اعتيادية والوزف استتباعا، أشد انتظاما وسيمًتية وذ. اإليقاع شيئا أكثر حيوية من الوزف
مدركة، يف حُت أف اإليقاع عنصر مزوبع لكل رتابة، غلنح كل مرة إىل خلط أوراؽ الوزف وبعثرهتا 

(11 .)
فاإليقاع يدخل اختالال على . يتنضد اإليقاع على الوزف، وال ؽلكن أف يكوف من دونو

 ذاؾ أقصى ما .ـ تقف عند حدود البعثرةدىجومو رلرد زلاولة، جتربة يف الو: الوزف، لكنو ال يهدمو
إبطاؿ اإليقاع يف النص . لكوف استمراره يف احلضور واالشتغاؿ رىينا حبضور الوزففعلو يستطيع 

: وزف ىي عالقة- إيقاع: فالعالقة.  ويف انتفاء الواحد منهما انتفاء اآلخر،الشعري إبطاؿ لوزنو
(. 12)خرؽ نظاـ، وعلا معا؛ أي الوزف واإليقاع، رلرداف من كل معٌت خارج ىذه العالقة–نظاـ

 الذي يرى أف احلديث عن ثوابت يف (Kibédi Varga )الطرح أعاله يذىب إليو كبدي فرغا
ىكذا فثوابت النص . النص الشعري أمر شلكن شرط أف ينظر إليها باعتبارىا ثوابت ديالكتيكية

بؤرة النص – اجلرياف الصويت والقافية– احلركة والتوقف"الشعري حسب ىذا الباحث ىي 
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وادلسافات الفاصلة بُت مكوناتو، وأخَتا عالقات ىذه الثوابت ادلتحركة مجيعها باجلهد ادلبذوؿ من 
(. 13) الذي بثتو فيو القصيدة يقُت الالتوازف والالغدعو إىل ملء فرااملطرؼ القارئ 

القصيدة . القصيدة، وفق ىذا ادلنظور، شيء قائم الذات، لكنو ال يكف، أبدا، عن التكوف
 ديالكتيكية ت وىي ثواب،من ىنا فثوابت القصيدة. قائمة الذات لغة، ودائمة التحوؿ قراءة وإنشادا

ىن وتأثَتا وحتريكا للعاطفة اإليقاعية غكما أسلفنا، تتأسس انطالقا من اإلنشاد الذي يكوف أشد 
الداليل أقصاه فيًتدد الوقف ويتنوع ويسود، مقارنة –  التفاعل الصويت فيو يصل يليف نص جد
ات ظفوؿ حيث رتابة النغم وسيمًتتيو ػلتفظاف باستقاللية واضحة للم(Associatif)بنص مجعي 

. والصور
 وعكس النظرية التقليدية اليت حتدد عالقة الوزف باإليقاع يف الظواىر النربية، فإف العالقة 

إهنا عالقة موجودة ما أف تربز وتتمرأى، . بُت االثنُت، حسب فارغا، تعكسها جزئيات النص كلها
إف االنتظاـ الوزين . أي ما أف يضع الشاعر أو القارئ مكونا من ادلكونات حتت رمحة ىذه العالقة

(. 14)لنة ث إلدراؾ ادلطلق وبلوغ املفإهنما يتفاعال: ليس أكثر طبيعية من الالنتظاـ اإليقاعي
 ؼللق الوزف أفق انتظار؛ .ية النص الشعريوحضور الوزف يف النص كاؼ لتحسيس القارئ بو

د لإليقاع مبعزؿ عن الوزف، لكن الوزف بدوره قد ينتفي كلما وال وج. اإليقاع مدعو لالستجابة لو
(. 15)افتقر إىل الزمن الكفيل جبعلو مدركا لدى القارئ 

ضلن، إذف، أماـ صراع نصي وىو ثابت من ثوابت النص الديالكتيكية حيث تتقاطع 
 إىل ،هتا اخلاصةر ورؤية دينامية جتمع إىل سَتو،رؤيتاف؛ رؤية جامدة تستوجب حركة خطية آنية

انتشارىا يف ثنايا النص، ثابت القصيدة الديالكتيكي الذي ىو متطرؼ ومطلق، واإلصلاز الذي ىو 
( . 16)متدرج ونسيب 

جح بُت رإهنا إمكاف متأ. القصيدة من ىنا، وانطالقا من ديالكتيكيتها، إصلاز مفًتض
إف القصيدة، يقوؿ فارغا، ال تصنع وال يقبض . بُت النجاح والفشل. قصدية الشاعر وإصلاز القارئ

ليست افًتاضا، بل إهنا حقيقة مفًتضة، لكوهنا تسعى إىل حتقيق . إهنا شلكنة الوقوع. عليها
(. 17)الالمتحقق 
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ال يوجد . الذات الكاتبة القارئة ىي ضامنة اإليقاع يف النص، لكوف ادلعٌت معٌت الذات
ىكذا جتعل العالقة، عالقة اإليقاع بادلعٌت وبالذات يف اخلطاب، الوزف . (18)ادلعٌت إال بالذات وذلا 

يتحرر اإليقاع من شرنقة الوزف ألف الذات ىي اليت . يفرض اإليقاع الوزف وليس العكس. ثانويا
تضع الذات ادلعٌت يف النص وفق شروطها وتستقبلو وفق شروطها ال وفق . تكتب وىي اليت تستقبل

واإليقاع إظلا ينظم ادلعٌت وفق . ادلعٌت يف النص ىو نشاط وحيوية الذات يف النص. شروط الوزف
نظرية اإليقاع، تبعا، . أي إف اإليقاع جتل للذات يف النص.  يوزع آماذلا وآالمها،(19)حركة الذات 

تتمرأى . فداخل اخلطاب، ىي نظرية الذات يف اخلطاب بشكل تستوجب معو ىذه تلك وتتداخال
الذات يف اللغة أكثر من غَتىا ألف اللغة ىي العنصر األكثر ذاتية، وألف اإليقاع ىو من ينظم 

(. 21)الذات يف اللغة ويف اخلطاب
من ىنا فالوزف . (22) ادلعٌتةست أزمنييزف الوزف أزمنة خيالية ليست أزمنة الذوات، أي ؿ

 حىت إنو يصعب تركو بُت يدي اخلطورة والشموليةوىذا األخَت من . جزء من كل أمشل ىو اإليقاع
عها و، ألنو ىو الداؿ عليها، ادلائز لن(24)توقيع القصيدة، كما ير جاؾ روبو"اإليقاع . (23)الوزف 

عندما يصَت اإليقاع : "بقوؿ موريس بالنشو على لساف ىولدرلُت. وجنسها والفارض لطبيعة تلقيها
عن سؤاؿ ما  Alainأالف وغليب . (25)"أداة التعبَت الوحيدة يف النص، آنذاؾ فقط نكوف أماـ شعر

ى ؿات، وعذالشعر؟ بكونو نوعا من اإلنشاء األديب يتأسس ويتغذى على اخلصائص الفيزيولوجية لل
، فيعثر بذلك على طبقات من ادلعٌت رلهولة وؽلنح حلظة (26) اللغة يفالدقائق الصوتية اخلبيئة 

. القراءة قوة يستعصي على ادلتلقي إدراؾ أسباهبا
يزا، إنو دتثيل غَت سيميوطيقي للذات السابقة على ـليس اإليقاع نسخة من ادلعٌت، وليس تر

ينهض اإليقاع على ادلعٌت لكنو ال يًتكو ثابتا واحدي . أي إنو ليس جاىزا وال قارا ثابتا. (27)ادلعٌت 
يرى مونطيٍت . (28)يف النص تعدد إيقاع ال تعدد إيقاعات. تتعدد القراءة واإليقاع واحد. االجتاه

(Montaigne)(. 29)يصنع القصيدة اجليدة، ألف اإليقاع ليس سابقا على النص  أف اإليقاع اجليد ال
ىو ضامن سالمة اجلسد . (30)اإليقاع تنظيم ادلعٌت داخل اخلطاب، كما أنو تنظيم الذات كخطاب

. يف اللغة
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يدرؾ اخلطاب الشعري من ىذا  التماس . (31)ومن فرط ما اإليقاع ذايت ال يتم االنتباه إليو
حىت اللغة ال تدرؾ أسرارىا .  ال الذات وحدىا وال اخلطاب وحده.اخلطابوالصعب بُت الذات 

(. 32)من خالؿ علـو اللغة او نظرية اللغة فقط، البد من االنثروبولوجيا
ليس اإليقاع جزئية شكلية يف النص، بل ىو موزع ومنظم مكونات اخلطاب النصية واخلارج 

ومبا اف . (33)ومبا أف اإليقاع يوجد يف اللغة؛ يف اخلطاب، فهو إذف، تنظيم للخطاب. نصية
إف اإليقاع ىو منظم . ينفصل عن معٌت اخلطاب اخلطاب ال ينفصل عن معناه، فإف اإليقاع ال

صنع ادلعٌت يُ (. 34)( Juxtaposé)ادلعٌت يف اخلطاب، ومبا أنو تنظيم للمعٌت، فإنو ليس معزوال أو مركونا 
لذا فاإليقاع، يف خطاب ما، ترشح منو دالالت متعددة أكثر من . من كل مكونات اخلطاب

فاللغة ىي العنصر األكثر ذاتية، أي ىي اليت تنبئ بأحواؿ النفس أكثر من . دالالت الكلمات
(. 35) يتمتمو الىًيا بو، َملهًوا بو ،ينفعل بالذي يتلقاه (قارئا أو مستمعا)غَتىا، ألهنا جتعل ادلتلقي 

ادلعٌت يف اإليقاع، من غَت أسبقية وال واندغاـ اإليقاع يف ادلعٌت والذات، واندغاـ الذات 
 فإف اإليقاع ،من ىنا. مفاضلة، غلعل من اإليقاع دتظهرا لطريقة اإلرساؿ أكثر من اإلرسالية ذاهتا

ليس . (37) إنو يشمل، إضافة إىل ادللفوظ، ادلعاين التحتية واللغة الباطنية.(36)ىو الداؿ األبرز
أف نظرية اللغة تستدعي وإنو يربىن على كوف اخلطاب غَت مصنوع، فقط، من أدلة، . اإليقاع دليال

العالقات بُت وألف اللغة تشمل التواصل واألدلة، ولكن أيضا، األفعاؿ . (38)أكثر نظرية التواصل
ىكذا يصعب إغلاد . ، فيجلعنا نسَت من لثغة إىل لثغة(39)األجساد وكل ما ال يصل إليو الدليل

(. 40)اإليقاع مسألة ضد سيميوطيقية. سيميوطيقا لإليقاع
إف القصيدة دتر . (41) يبُت اإليقاع أف القصيدة غَت مصنوعة من أدلة كما ترى اللسانيات

صر األنثروبولوجي األكرب يف اللغة، فاإليقاع، استتباعا، ىو الع. ىذا ىو درس اإليقاع. عرب األدلة
مارّا من األدلة غلذب اإليقاع . ألنو يتجاوز نظرية الدليل ضلو نظرية اخلطاب: (42)أعمق من الدليل

غلعلنا اإليقاع ننتقل، غصبا، من ادلعٌت ككلية ووحدة وحقيقة . ع كل حواشيها اجلسديةـإليو اللغة 
ليست ىناؾ .  إيقاعيةةليبست ىناؾ وحد. (43)إىل ادلعٌت الذي ليس وحدة وال كلية وال حقيقة 

إذا كاف ىناؾ رابط . ىذه الوحدة ال ؽلكنها أف تكوف إال شذرية ومفتوحة وال هنائية. وحدة ذات
ىكذا يؤـز . بُت ادلعٌت والذات واإليقاع، فاالشتغاؿ على واحد منها يعٍت االشتغاؿ عليها مجيعا
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وإف كانت نظرية الدليل قد استمرت زمنا طويال، فليس ألهنا . (44)اإليقاع نظرية الدليل يف الشعر
من ىنا . نظرية دولة ونظرية عقل: نظرية لسانية، بل لكوهنا، قبل ذلك براغماتية ونظرية سياسية

(. 45)كانت البنيوية الوعي اخلالؽ لنظرية الدليل 
ال يطرأ اإليقاع على النص، بل ينشأ . ليس اإليقاع سابقا على النص، إنو يرد النص فجأة

 أف اإليقاع الدخيل على النص الشعري Meymanيرى . (46)بنشوئو، فيتلبس األوؿ الثاين والعكس
ؿ الزخارؼ البالغية ـإف اخلطاب الشعري ال ػلت. (47)أشبو ما يكوف بزيت يطفو على صفحة ماء

بل .. .ة وال التعديالت األسلوبية أو تعديال يف ىندسة أبياتو وأطواؿ أسطره أوييرات العروضيوال التغ
وىو ما يؤكد أكثر نشوء . (48)يستلـز تقوؽلا وخضخضة كاملُت لعناصره ادلكونة؛ صغَتىا والكبَت 

ىذه . سري خارجيؽ ال من ظلوذج نظري ،االنتظاـ اإليقاعي الشعري من طبيعة يف اللغة ذاهتا
وىي . (49) إىل القوؿ بعدـ وجود التقطيع العروضي أصال(A.Bely)ادلسألة دفعت أندريو بيللو 

 أسباهبا يف صعوبة ضبط مكونات الوزف الصغرى، (Mauss )استحالة ػلدد باحث آخر ىو ماس
ر بح القصَت وىي استحالة تفضي إىل استحالة معرفة اؿففيصعب معرفة ادلقطع الطويل ـ

 برى، إذ يربز ادلداميكؾإف عمل اخلليل بن أمحد، وعمل نظرائو يف الشعريات اؿ. (50)العروضي
آلف، ا ؼلفي، يف ذات ادلتمثلة يف التفعيالت البارزة بأمسائها ونعوت تغَتاهتا (العروضية )اإليقاعية 

ضية الصرؼ عن الكشف ومن ىنا عجز القراءة العر. النويات اإليقاعية اليت عليها ينهض اإليقاع
. مشل وأشد تعقيداأعن دتفصالت اإليقاع األساس الكتفائها باجلانب األبرز من بنية 

إف اإليقاع ىو . ال يكتب الشاعر وفق مفاىيم جاىزة، لكن وفق ضرورة نصية داخلية
وألف . ىي من يقرأ ذواتنا. كما أف القارئ ال يقرأ وفق مفاىيم. (51)اطلراط الذات يف تارؼليتها

ؽ يف وضع اليد على ؼالذات ىي البداية واخلتاـ، فإف ادلقاربة اللسانية والتحليل ادلوسيقي والًتمجة تخ
. سر اإليقاع الشعري

وليس ألننا . فليس ألننا غنينا القصيدة صار لإليقاع نفس ادلفهـو يف القصيدة ويف ادلوسيقى
إف . توقفنا عن غناء القصيدة أصبح لإليقاع يف القصيدة مفهـو سلتلف عن اإليقاع يف ادلوسيقى

اإليقاع يف . ؼلتلف اإليقاع ىنا عنو ىناؾ اختالفا جذريا. األمر يتعلق مبفهـو اإليقاع يف حد ذاتو
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ينحدر تاريخ اإليقاع من ادلوسيقى، لكن اللغة ال تنحدر . الشعر سلتلف ألنو لغة، وألنو يف اللغة
(. 52)من ادلوسيقى

حلظات   أف توزيع الوقت ىو األساس يف اإليقاع ادلوسيقي، وذلذا فحىت(Alain) يرى أالف
أما يف الشعر فاألمر سلتلف إذ تتفاوت حلظات الصمت حسب القارئ أو . الصمت متساوية

فإذا ضلن قسمنا عمال موسيقيا إىل وحدات ذات أزمنة متساوية فإف الوزف يتشكل من . (53)ادلنشد
أما إيقاع النص الشعري فيستجيب لقانوف . سَتورة واحدة مكررة؛ من زمن قوي فزمن ضعيف

قل أو أكثر طوال، من أآخر، إنو ال يعرؼ الزمن القوي وال الزمن الضعيف، فهو مكوف من مجل 
فالوزف يف الشعر جزء من ادلعٌت، وليس مكونا . (54)شد بروزاأقل أو أمدد متفاوتة، من أزمنة 

تنقل . (55)أضيف إىل القصيدة من خارجها، ذلذا ينتمي إىل علم اللغة، ال إىل علم ادلوسيقى
إف اجلرس يسند . إف اجلرس غلب أف  يكوف صدى للمعٌت:  قولو(Pope)ْپ وُپإليزابيث ْدُرو عن 

فلذة إيقاع الشعر احلسية جزء من اللذة العقلية لكوهنا " ادلعٌت وليست لو قيمة مجالية يف حد ذاتو
. ال تطرؽ األذف رلردة من ادلعٌت كما اإليقاع ادلوسيقي

معناه ىو ما جعل الوزف رلرد داؿ من دواؿ النص اليت وىذا الرباط اجلديل بُت إيقاع الشعر 
قد حتضر يف النص وقد تغيب، وىو ما يؤكده التقطيع العروضي جلمل النص الذي ىو تقطيع 

ا أماـ إعداد موسيقي ال أماـ فزف بادلعٌت بشكل يوحي بأفوف ربط اؿعموسيقي ال معنوي لبعده 
إضافة إىل ادلوسيقى، نستدؿ على كوف النص الشعري نصا  و(.56)تقطيع لكالـ ذي معٌت 

قدمو نظرية الًتمجة؛ ترمجة الشعر من تع، مبا سا ثراء مرجعي شاذمفتوحا، غنيا وأوسع من الدليل و
. أفكار

إف خربا معطى، أي . واإليقاع ال يًتجم. ادلعٌت األوحد يف النص ىو إيقاع النصإف 
. مضمونا ما، بادلعٌت األبسط لكلمة مضموف، ال ؽلكن أف يبث أو حىت أف يوجد خارج شكل ما

 وبالتايل فإننا ال نوصل الرسالة الشعرية إىل ،بإنقالنا القصيدة إىل اخلطاب اليومي نقضي على البنية
لو كاف التلخيص أو الًتمجة شلكنا الكتفينا بقراءة النصوص الشعرية ملخصة وذاؾ . (57)ادلتلقي 
النص، يرى يوري لودتاف، شبيو مبن  (ملخص)الذي يبحث عن شعرية النص يف تلخيص . أفضل

 يف حُت أف ىندسة البيت تكمن يف ، منزؿ يف جدار من جدراف البيت(Plan)يبحث عن ىندسة 
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قارئ الشعر ادلتمرس إظلا يبحث يف الشعر عن حقيقة مجالية ال ؽلكن قوذلا نثرا، ال . (58)كل البيت
فلو كاف .  اخلروج عن سياجوفالقصيدة ال تقيم يف الدليل ألهنا دائمة. (59)ذلا بغَت الشعر ؽلكن قو

(. 60)األمر كذلك الستطعنا ترمجتها نثرا داخل لغتها اخلاصة، وذلك، كما أثبتت التجربة، مستحيل
 ىذا ما يؤكده طرحنا سؤاؿ ادلعٌت يف النص،. ؛ بل إنو نفسو اإليقاعفليس النص الشعري وعاء

ال يستطاع . إهنا احلصة  ادلنفلتة ادلتأبية على الًتمجة. (61)فادلعٌت، ىو ما يتبقى من النص بعد ترمجتو
ترمجة الشعر ألف اإليقاع يسري يف جسد النص كلو، غلتازه وؼلًتقو بشكل ال ؽلكن معو لإليقاع أف 

اإليقاع ىو وظيفة . يكوف شيئا آخر غَت اخلطاب، وللخطاب أف يكوف شيئا آخر غَت اإليقاع
(. 62)مكونات النص، صغَتىا والكبَت، ظاىرىا واخلفي

ومهما تكن . (63)مل يسلم التحليل اللساين للشعر من انتقادات تصل أحيانا حد التسفيو
دتظهرات قصور ىذا التحليل الذي ال ختفى، رغم ذلك، أعليتو القصوى ودوره األكيد يف الكشف 
عن جزء ىاـ من آليات انبناء النص الشعري وكشف عالئقو الظاىرة واخلفية، فإف حضور التوازي، 
الذي راـ ىذا التحليل توصيف اخلطاب الشعري بو، يف الشعر ويف غَت الشعر، ىو االنتقاد األبرز 

. ولعل يف انتقادات مولينو وطامُت وريفاتَت، دتثيال ال حصرا، ما يؤكد ىذا الزعم. جو بووالذي و
. ولطادلا قدـ حتليل باكوبسوف وكلود ليفي سًتوس لقطط بودلَت دليال على ىذا القصور

التوازي، إذف، ىو ادلشجب الذي علقت عليو التيارات ادلنتقدة لالجتاه األلسٍت يف حتليل 
اصرا عن حتديد ماىية الشعر ؽالنص الشعري كل أوزار ىذا التحليل لكونو، يف نظر ىذه التيارات، 

إف مفهـو التوازي، وإف كاف يصلح دعامة للكشف عن أسرار . اإليقاعية وخصائصو األجناسية
ىكذا يعترب يوري تينيانوڤ . النسيج النصي، ػلتاج إىل توسعة ليخرج من شرنقة اللسانيات

(Tynianov" مفهوما خطَتا ألنو من الصعب اعتباره مدماؾ النص الشعري، لكوف ىذا " التوازي
فالذي ػلدد حسب تينيانوڤ . األخَت دينامية ليس للكلمة وال ألدىن مكوف لفظي فيو وضعية قارة

 يرد ما يشَت إىل ادلعٌت أفوضعية الكلمة ىو السَتورة  الدينامية للعمل، لإليقاع، حىت إنو يكفي 
ر عليس يف الش. عرؼ أف األمر يتعلق بذاؾ ادلعٌت، فنعاملو كمرادؼ لوفالذي حتملو كلمة ما حىت 

(. 64)ال الديناميةإ



                                                                                                إيقاع المعنى، معنى اإليقاع                                                                                           

32 

 

الشكل . وحدة النص الشعري ليست كال متوازيا مغلقا، بل رلموعة دينامية يف تناـ
الدينامي لكلمات النص ال يتأتى من رلرد مجعها، بعضها إىل بعض، لكن من تفاعليتها، وبالتايل 

مل عا فإف الشكل ىو التدفق، ىو العالقة بُت اؿ،من ىنا.  رلموعةة وضع رلموعة يف خدـفـ
(. 65) ادلهيمن والعوامل التابعة

ملفوظات النص الشعري، واحلالة ىذه، تتبادؿ التأثَت والتأثر، كما لو أهنا خاضعة دليثاؽ 
وقد يكوف العنصر الشكلي . سري بفعل اجملاورة، ما يبيح لكلمة أف تنوب عن رلموعة كلمات

البسيط، أحيانا، ىو من لعب الدور األساس يف تغيَت ادلعٌت وتعضيد نسيج النص اإليقاعي ضمن 
(. 66)العوامل األخرى كلها

 للمقاربة األكوستيكية لإليقاع اليت دحض (Saran)وبعد أف يورد تينيانوڤ انتقادات ساراف 
 يستنتج تينيانوڤ أف النظاـ ، كثافة اإليقاع يف مكوف إيقاعي واحدصمن خالذلا إمكاف تلخي

الوزين ادلثايل يكوف خبيئا، قليال أو كثَتا؛ فقوة اإليقاع ليست يف اطراد الوزف، بل يف االستعماؿ 
إنو صراع . اإليقاع، يستنتج تينيانوڤ، أركيولوجيا دينامية متفاعلة. ةعارصالدقيق للعوامل ادلت

(. 68) وليس ترابطا ،مكونات
******* 
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